
    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

DE 7 MENSELIJKE VERMOGENS 

= CHARISMATISCH & VRIJ LEVEN 

SOCIAAL VERMOGEN                    

ZELFVERTROUWEN | UITERLIJKE 

VERZORGING | CHARISMA | LIEFDE | 

COMMUNICATIE | TAAL 

= COMFORTABEL & VRIJ LEVEN 

WELVAREND VERMOGEN                    

TIME MANAGEMENT | BOEKHOUDEN | 

BELEGGEN | VERKOPEN | 

PRESENTEREN | ONDERNEMEN 

= GEZOND & VITAAL LEVEN 

FYSIEK VERMOGEN                    

VOEDING | BEWEGING | MENTALE 

GEZONDHEID | WEERBAARHEID 

= WIJS & GEÏNFORMEERD LEVEN 

COGNITIEF VERMOGEN                    

FILOSOFIE | WETENSCHAP | NATUURKUNDE | 

SCHEIKUNDE | AARDRIJKSKUNDE | BIOLOGIE | 

PSYCHOLOGIE | GESCHIEDENIS | 

MAATSCHAPPIJ 

= EFFECTIEF & EFFICIËNT LEVEN 

MENTAAL VERMOGEN                    

MINDSET | MOTIVATIE | LEREN |  PLANNEN |  

ONDERZOEKEN | KRITISCH DENKEN 

REFLECTEREN | PRODUCTIVITEIT 

= BEWUST & BETEKENISVOL LEVEN 

SPIRITUEEL VERMOGEN                    

GELUK | SPIRITUALITEIT | MEDITATIE |  

MINDFULNESS |  ZINGEVING | 

WERELDVERBETERING 
= INSPIREREND & ARTISTIEK LEVEN 

CREATIEF VERMOGEN                    

THEATER | MUZIEK | DANS | FILM | 

TEKENEN | SCHILDEREN | SCHRIJVEN | 

RETORICA | ONTWERPEN 

Als mens heb je 7 menselijke vermogens. 

Train de vermogens voor een leven vol 

geluk, gezondheid, passie, liefde, vrijheid, 

vrienden en  broccoli! 

Hoe werkt mindfulness? 

Hoe ga ik om met negatieve 

emoties? Hoe kan ik de 

wereld verbeteren? 

 

Hoe kan ik effectief iets 

nieuws leren? Hoe vergroot 

ik mijn productiviteit? Hoe 

krijg ik een groeimindset? 

 

Wanneer is iets waar? 

Hoe werkt het universum? 

En wat gaat er mis in onze 

maatschappij? 

 

Hoe krijg ik mijn 

droomleven? Hoe werkt 

beleggen? En hoe start 

ik mijn eigen business? 

 

Wat waardeer ik in 

vriendschap? Wat is 

charisma? Hoe leer ik 

een vreemde taal? 

 

Wat is gezonde voeding? 

Wat is het geheim van 

De Blue Zones? Hoe ga 

ik om met stress? 

 

Inspireer mensen 

met je ideeën op een 

creatieve manier! 

 

Hoe monteer ik een 

video? Hoe leer ik 

gitaarspelen? Hoe werkt 

improvisatietheater? 

 

Leef gelukkig en 

verbeter de wereld 

op je eigen manier! 

 
Bereik wat je wil en 

haal het maximale uit 

het leven! 

 

Verdiep je met een 

kritisch nieuwsgierige 

blik in de wereld! 

 

Houd je lichaam en 

geest in topconditie en 

leef gezond en fit! 

 

Voel je vrij in sociale 

situaties en haal alles 

uit je sociale leven! 

 

Ga slim om met 

tijd en geld en leid 

je droomleven! 

 

ZO WORD JE EEN AUTODIDACTISCHE LEVENSEXPERT 

MeesterMetMissie.nl 

(dat is iemand die alles weet en kan om een fijn leven te leiden) 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.freepik.com%2Fvrije-photo%2Fleeg-schoolbord_2992139.htm&psig=AOvVaw31huc0oAgdBt8AfzPfxh07&ust=1584310391417000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDFlaX-mugCFQAAAAAdAAAAABAf
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Femojipedia.org%2Fwhatsapp%2F2.19.244%2Fbroccoli%2F&psig=AOvVaw0-hsnTiDRHEJrG2Ao859au&ust=1588164654949000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjqxMWUi-kCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pngfuel.com%2Ffree-png%2Fnoczk&psig=AOvVaw2QQulKFNqLnT5HqByseMJ6&ust=1588164792656000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDuh4eVi-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hiclipart.com%2Ffree-transparent-background-png-clipart-ddqkw&psig=AOvVaw2zk6kQQyrzA4pxRZYPgvWM&ust=1588164866848000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDV_a2Vi-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pngflow.com%2Fen%2Ffree-transparent-png-majok&psig=AOvVaw2EQzskjFyghfMJsCEHmKga&ust=1588165062085000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCjyomWi-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pngfind.com%2Fmpng%2FmTJJmx_house-emoji-copy-paste-whatsapp-home-emoji-png%2F&psig=AOvVaw0hVBAiHvsX3KMNWmng_16x&ust=1588165720866000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjdj8CYi-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Femojipedia.org%2Fapple%2Fios-10.0%2Ffast-forward-button%2F&psig=AOvVaw0Dj_4bma2mHTNaQggjXaTw&ust=1588166188772000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDQraGai-kCFQAAAAAdAAAAABAO
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DE 7 MENSELIJKE VERMOGENS 

= CHARISMATISCH & VRIJ LEVEN 

SOCIAAL VERMOGEN                     

 
Sociaal vermogen gaat over je TWEEDE 

menselijke levensbehoefte: sociaal rijk leven. 

Het heeft betrekking op het beheersen van 

taal, lichaamstaal, stemgebruik, charisma, 

liefde en overtuigingskracht. 

= COMFORTABEL & VRIJ LEVEN 

WELVAREND VERMOGEN                     

 
Welvarend leven gaat over je DERDE 

menselijke levensbehoefte: comfortabel 

en vrij leven. Het gaat niet per se om 

financiële rijkdom, maar om het leven 

leiden waar je van droomt. 

= GEZOND & VITAAL LEVEN 

FYSIEK VERMOGEN                     

 

Fysiek vermogen gaat over je EERSTE 

menselijke levensbehoefte: gezond en 

vitaal leven. Het doel is je lichaam en geest 

in topconditie krijgen en houden. 

= WIJS & GEÏNFORMEERD LEVEN 

COGNITIEF VERMOGEN                     

 
Cognitief vermogen gaat over 

betrouwbare KENNISVERWERVING in 

alle kennisgebieden die er bestaan. 

Het gaat over het leren begrijpen van 

de wereld om ons heen. 

= EFFECTIEF & EFFICIËNT LEVEN 

MENTAAL VERMOGEN                     

 
Waar spiritueel vermogen gaat over het 

levensdoel, gaat mentaal vermogen over 

het PROCES van het verwezenlijken van 

je doelen, zoals productiviteit, 

veerkracht en leren leren. 

= BEWUST & BETEKENISVOL LEVEN 

SPIRITUEEL VERMOGEN                     

 
Spiritueel vermogen gaat over het 

FUNDAMENTELE levensdoel: gelukkig en 

vervuld leven. Hiermee willen we bewuste 

mensen opleiden en zo een bewuste en 

vredige samenleving realiseren. = INSPIREREND & ARTISTIEK LEVEN 

CREATIEF VERMOGEN                     

 
Creatief vermogen gaat over het HOOGSTE 

menselijke doel: elkaar inspireren met 

creativiteit. Theater, schilderkunst, muziek 

en andere kunstvormen is waar we ieder 

kind in willen stimuleren. 

DE 7 MENSELIJKE VERMOGENS is een holistisch 

curriculum voor het onderwijs. Een VERMOGEN is 

een domein met kennis, vaardigheden en attitudes 

waarin je je als mens kunt trainen. Met dit 

curriculum leiden we mensen op tot 

AUTODIDACTISCHE LEVENSEXPERTS. 

Laat leerlingen zogenaamd hun 

eigen business starten en doorloop 

het businessproces tot aan het  

verkopen van een product. 

 

Geef minder taalles over 

zinsontleding en geef meer les 

over charisma, zelfvertrouwen, 

lichaamstaal en stemgebruik. 

 

Geef niet altijd standaard 

werkjes, maar laat leerlingen 

oefenen met hun eigen 

creativiteit en fantasie. 

 

Stimuleer leerlingen in 

“geluksboosters” zoals 

meditatie, dankbaarheid, geven 

en het ervaren van spirituele 

verbondenheid. 

 

DE 7 MENSELIJKE VERMOGENS IN HET ONDERWIJS 

MeesterMetMissie.nl 

Achtergrondinformatie en praktische tips voor docenten 

Ontwerp een voorbereide 

leeromgeving waarin leerlingen 

zichzelf kunnen redden. 

 

Maak lessen spannend en 

leuk, zodat leerlingen hun 

leerenthousiasme behouden. 

 

Geef voorbeelden van 

wereldverbeteraars (zoals Jacque 

Fresco) en laat leerlingen zelf 

nadenken over plannen voor 

wereldverbetering. 

 

Stimuleer leerlingen in 

autodidactische vaardigheden 

als plannen, kritisch denken,  

onderzoeken en reflecteren. 

 

Maak er een gewoonte van leerlingen 

kennis te laten verwerken in creatieve 

ontwerpen, zoals een schilderij, 

toneelstuk, hiphoptrack of video. 

 

Laat leerlingen echte 

situaties uitspelen met geld, 

zoals boodschappen doen of 

zogenaamd een huis kopen. 

 

Stimuleer leerlingen niet in de rol van 

lopendebandwerknemers, maar 

zelfstandige ondernemers (dus: zelf 

plannen, keuzevrijheid, creaties maken 

in plaats van standaard opdrachten). 

 

Geef minder les over 

werkwoordvervoeging en meer 

over communicatie, storytelling 

en overtuigingskracht. 

 Geef leerlingen minder standaard 

taalwerkbladen en train leerlingen 

daadwerkelijk in het zelfstandig 

leren van een nieuwe taal. 

 

Laat leerlingen zich verdiepen in De Blue 

Zones (plekken op aarde waar mensen 

opvallend gezond oud worden). 

 Stimuleer leerlingen onderzoek 

te doen naar effecten van 

ongezonde voeding.  

 Doe regelmatig lessen in 

zelfverdediging, zoals jiujitsu, 

Kung Fu of Krav Maga. 

 

Durf met leerlingen te filosoferen over 

cruciale maatschappelijke onderwerpen 

als misleiding in de media, de waarheid 

achter 911 en “de 1%”. 

 

Laat leerlingen niet leren uit 

standaard boeken en schriften 

en stimuleer leerlingen in het 

doen van kritisch onderzoek. 

 

Geef leerlingen geen 

hapklare antwoorden, maar 

stel kritische vragen. 

 

Vier resultaten door leerlingen 

creaties te laten delen voor de 

groep en sla creaties op in een 

(digitaal) portfolio. 

 

Focus minder op standaard 

toetsen in cognitieve vakken 

en meer op eigen passies, 

talenten en het vinden van je 

persoonlijke “Ikigai”. 
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